
لدعائم ا لتعلميةا لتعليميةا ألسئلةا ىوتـــــــــتحملا
 كتيكيةالديدا

 رسلدا زنجاإ حلامر لتعلما افهدأ

 يلذا لضعفا مع خاصة دةمتعد مغربية رثغو على ءلالستيال متدا بل لحدا اهذ عند طماعهمأ تقف لم ،ألندلسا كافة نلمسيحيوا دسترا أن بعد
 ب،لمغرا حكم على اكنذآ لمتعاقبةا وللدا عرفته

 .لحاسمةا زنلمخاا وادي معركة قعتو أن لىإ

 ؟لمعركةا هذه ارطووأ بسباأ هي فما

 ؟جهرخاو بلمغرا خلدا نعكاساتهاا ماهي و

م هتمارة اثااإ 

 من لتالميذا

 للوصواجل أ

 ورلمحا

 رسلدا

  

 :بةرللمغا فعل دةبر قوبل ييبيرإ ولغز لمغربيةا حلالسوا تعرضت -١

لفوضى امن د لبالذ انقاإلى ن إيرموا لذين كانو، الشيخاعلى يد محمد م 1471سنة ن لوطاسيواهم وزراؤمحلهم ء جا، لمرينيينط ابعد سقو

سبتة (لمغربية احل السواعلى ة عديد كزامرا حتلواقد ا لذين كانون، والبرتغاليون واإلسباامن  كلبلمغرالحكم ف حيث تشو، طنابهاألتي ضربت ا

 لةدو محلهم حلت حيث .م1553  سنةرتنهااما ن لتهم سرعاأن دوغير ، ..)م1497 مليليةم، 1489ئش العرم، ا1417طنجة م، 1415

 نفكا ،تنسيقهاو تبنيها لىإ زلجهاا محكمة لةدو درتبا لم إذا تذكر ةفائد لشعبيةا مةوللمقا يعد لم حيث )م1658 – (1510 لسعديينا افألشرا

 فيهم

جد التوافضت رلتي الشعبية امة ولمقا افحد صفووخير من 

 عبد ،لشيخا محمد ج،ألعرا حمدأ( نلووألا كلملوا يعتبرو ،)م1517 – (1510 لقائما محمد لسعديينا حركة دقا قدو .ضيهاأراألجنبي على ا

 إذ ،لسعديينا كلملوا زبرأ )رلمنصوا حمدوأ ،لملكا عبدو ،لغالبا هللا

 .لةولدا ةقوو تأسيس مرحلةدوا قا

حتلهاكل ا لتيا رلثغوا همأ ماهي
 من

 لبرتغاليينا

بة رلمغااقف و هل ن؟إلسباوا

 مماي أأليدامكتوفي 

 و؟لغز ااهذ

 ؟بةرلمغاا لتوحيد لسبيلا نماكا

 ص 1 لوثيقةا
21 

 ص 2 لوثيقةا
22 

 ص 3 لوثيقةا
22 

 ولغزا فتعر

 حلاللسو يإليبيرا

 ورد لمغربيةا

 ؛بةرلمغاا فعل
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 .نإلسباوا نلبرتغاليوا من كل حتلهاا لتيا رلثغوا همأ زبرأ :-لمرحليا لتقويما

 :ككل للمسلمينو للسعديين رنتصاا زنلمخاا وادي معركة تعتبر -٢

 ،لملكا عبد لصالح لمتوكلا حكم طسقاإ من تمكنا حيث ،هماوناصر لذينا اكألترا لىإ رلمنصوا حمدوأ لملكا عبد عماه لتجأا ،لملكا لمتوكلا تولي بعد
 ءاللتجاا رختاا لمتوكلا أن غير

 اثحدأ همأماهي 
 وادي معركة

 ص 1 لوثيقةا
22 

  بسباأ بعض تحديد

لك ذله  فلبىب، لمغرا منة كبير مناطق له عن زللتناا مقابل نسباستيا دون فيها ملكهم فاستنصراك، نذآ حربية لةدوعظم أ لتهمدولذينكانت ا للبرتغاليين
 لمهيب الستغال بجيش مسيحي متقدو

 ص 2 لوثيقةا زن؟لمخاا
23 

 وادي معركة
 زن؛لمخاا

 لمغربياب الترافي ن  يتوغلونلبرتغاليوا كتر وانبي مرأ خطة كانت، وبها تعسكر حيث صيلةأ لىإ منهاو طنجة لىإ شلجيوا تفعبر ب،لمغرا رستعماوا
 ال حتى تهمادامدإكز امر عن مبتعدين

 ص 3 لوثيقةا 
23 

 معركة عندالا تفسير

 سنة باسمه سميت زنلمخاا وادي بقر في معركة لجانبينا كشتروا ،لجانبينا من ربها متقادعد حيثكانت كبير دور للمدفعية نكاو، بسهولة منها اينسحبو
 ونيعبر نلبرتغاليوا دكا فما م،1578

 ص 4 لوثيقةا 
23 

 زنلمخاوادي ا
 رنتصاوا

 حيث ،محققة هزيمةو يتوقعوها لم خسائر بهم ملحقة لهال شكل على عليهم لسعديةا شلجيوا فالتفت ،لخطةا لتكتمل لدكها نلسعديوا عمد حتى ةلقنطرا
 دون هم كملو 3 لمعركةا في قتل

 ؛لسعديين فيهاا  

    .لمعركةا لبه خال لمأ ضبمر امتأثر يلسعدا لملكا عبد اكذو ،لمتوكلوا ن،سباستيا

 
 .زنلمخاا وادي معركة ارطوأ زبرأ دحد :-لمرحليا لتقويما

 :ىلمدا ةبعيد ىخروأ قريبة رثاآ زنلمخاا وادي معركة عن نتج -０
１-  

 وللدا بطتر كما ن،إلسباا لصالح ستقاللهاا للبرتغاا لةدو تفقد كما ر،لثغوا من مجموعة عسترجاواألجنبي ا لخطرودرء ا كالغنائم نيةر آثاآ زنلمخاا واديلمعركة  نكا
 نكاو .بلمغرابلوماسية مع ت د عالقابيةوروألا

، هيبتها لةولدا فرضت كما ر،لمنصوا حكم ةمد طيلة لوطنيةا حدتهو دستعاا بللمغر فبالنسبة ،لمسيحيوا إلسالميا لعالما في بل ب،لمغرا في فقط ليس ى،لمدا ةبعيد رثاآ لها
 ةتحولت نظر للمسيحيين فقد بالنسبةو ،لمسيحيةا على ملإلسال نصر فهو إلسالمياللعالم  ما بالنسبةدي، أالقتصاا طلنشاق انطا توسيعونية اعمر عماالأ تحققأن لها  مكنوأ
 دةسيا على طويلة ةمد ألجنبيةا عألطماا توقفتو ،يةرلتجاا تلتسهيالوا اتلمعاهدا معه لهم تعقددو رتسا، وسكانهو بلمغرالى إ بها ونينظرا كانو لتيا زدراءالا

 أن غير .بلمغرا
 سفا لةدو :سعديتين لتيندو لىإ بلمغرا لتقسيم لكذهم دقا لذينا رلمنصوا ءبناأ بين خاصةو شلعرا لحو تعاالصرا تنامت ما نسرعا إذ حاله على يبق لم لوضعا

 .بعدهم رألموا مماز ياوالزاتولي ولسعدية ا لةولدا طسقو بسباأ زبر ألك منن ذكاو كشامر لةودو

وادي  معركة هم نتائجأ ماهي
 زن؟لمخاا

 
 
 
 

 رندحاا في سبب همأ ماهو
 ؟لسعديينا

 24 ص 1 لوثيقةا
 24 ص 2 لوثيقةا
 25 ص 3 لوثيقةا

 هذه ىمغز جستنتاا
 يخرلتاالوقعة في ا
 .خاصة لمغربيا

 

 
 زنلمخاا وادي نتائج معركة بعض زبرأ :لمرحليا لتقويما
 .زنلمخاوادي امعركة ب سباز أبرأ – .نلبرتغاليووا نإلسبااكل من  حتلهاالتي ا رلثغواهم د أحد - :إلجماليا لتقويما
 :تلمصطلحاا

بعدهم لحكما على واسيطر لذينا لمرينيينا عمومة ءبناأ :نلوطاسيوا. 

م16 نلقرا يةابد في سسو من نطالقاا لتهمدو اسسوأ ز،لحجاا من صلهمأ ءشرفا :نلسعديوا. 

حاشيةو جيشو نمخز من تنقالته ءثناأ نلسلطاا فقاير ما كل تعني :لمحلةا. 
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